
جامعة الحسین بن طالل
جریدة المواد للفصل الدراسي األول - للعام الدراسي ٢٠١٨ /٢٠١٩

الىمناالیاماسم المادةالشعبةرقم المادة
12.3014.00إثنین،أربعاءعلوم حیاتیھ (١)03041012
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلوم حیاتیھ (١)03041013
12.3014.00إثنین،أربعاءعلوم حیاتیھ (١)03041015
11.0012.30إثنین،أربعاءعلوم حیاتیھ (١)03041014
11.0012.30إثنین،أربعاءفیزیاء عامة (١)03031013
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء عامة (١)03031014
8.009.30إثنین،أربعاءفیزیاء عامة (١)03031012
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء عامة (١)03031011
9.3011.00إثنین،أربعاءفیزیاء عامة (٢)03031023
8.009.30إثنین،أربعاءفیزیاء عامة (٢)03031022
14.0015.30أحد،ثالثاءفیزیاء عامة (٢)03031021
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ الریاضیات التطبیقیة03023711
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمتسلسالت زمنیة03023321
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستفاضل وتكامل (١)03021012
11.0012.30إثنین،أربعاءتفاضل وتكامل (١)03021016
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستفاضل وتكامل (١)03021014
14.0015.30أحد،ثالثاءتفاضل وتكامل (١)03021013
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستفاضل وتكامل (١)03021011
8.009.30إثنین،أربعاءتفاضل وتكامل (١)03021017
9.3011.00إثنین،أربعاءتفاضل وتكامل (١)03021015
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستفاضل وتكامل (٢)03021022
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستفاضل وتكامل (٢)03021021
14.0015.30إثنین،أربعاءتفاضل وتكامل (٢)03021023
14.0015.30أحد،ثالثاءتفاضل وتكامل (٢)03021025
9.3011.00إثنین،أربعاءنظریة المجموعات03021511
11.0012.30إثنین،أربعاءتفاضل وتكامل (٣)03022011
8.009.30إثنین،أربعاءنظریة اإلحتماالت03022321
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساللغة الفرنسیة02041012
12.3014.00إثنین،أربعاءاللغة الفرنسیة02041011
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالمسرحیة البریطانیة واالمریكیة02023121
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في اللغویات02022212
11.0012.30إثنین،أربعاءمقدمة في اللغویات02022211
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالروایة البریطانیة واالمریكیة02023111
12.3014.00إثنین،أربعاءاللغــة اإلنجلیزیة020210113
9.3011.00إثنین،أربعاءاللغــة اإلنجلیزیة020210112
11.0012.30إثنین،أربعاءاللغــة اإلنجلیزیة020210111
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة020210110
9.3011.00إثنین،أربعاءاللغــة اإلنجلیزیة02021019
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021018
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021017
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة020210114
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021016
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021015
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021014
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021013
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021012
8.009.00احد،ثالثاء،خمیساللغــة اإلنجلیزیة02021011
8.009.30إثنین،أربعاءمھارات االتصال باللغة االنجلیزیة02021021
12.3014.00إثنین،أربعاءاللغة العربیة02011016
9.3011.00إثنین،أربعاءاللغة العربیة02011015
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساللغة العربیة02011014
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساللغة العربیة02011013
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساللغة العربیة02011012
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساللغة العربیة02011011
11.0012.30إثنین،أربعاءمھارات االتصال باللغة العربیة02011021
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمبادىء في النحو والصرف02011032
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9.3011.00إثنین،أربعاءمبادىء في النحو والصرف02011031
11.0012.30إثنین،أربعاءفیزیاء اھتزاز وامواج03032711
9.3011.00إثنین،أربعاءالكترونیات03032211
14.0017.00أربعاءالكترونیات عملیة03032221
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء حدیثة03032411
12.3014.00إثنین،أربعاءدینامیكا حراریة فیزیائیة03032511
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسبصریات(١)03032721
8.009.30إثنین،أربعاءفیزیاء ریاضیة (١)03032011
14.0018.00أحدفیزیاء عملیة متوسطة03033051
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسنظریة كھرومغناطیسیة (١)03033211
14.0018.00إثنینفیزیاء عملیة متقدمة03034051
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء نوویة03034321
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات سمعیة شفویة باللغة االنجلیزیة02021051
17.0018.00أحدندوة وبحث03034814
17.0018.00ثالثاءندوة وبحث03034813
14.0015.00إثنینندوة وبحث03034811
15.0016.00أربعاءندوة وبحث03034812
11.0012.30إثنین،أربعاءمیكانیكا كمیة (٢)03033421
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالراي العام والدراسات االستطالعیة02054111
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ العلوم السیاسیة02051012
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ العلوم السیاسیة02051011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالفلسفة االسالمیة02012021
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسأسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة (٢)01013461
8.009.30إثنین،أربعاءقواعد اللغة االنجلیزیة (١)02021062
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسقواعد اللغة االنجلیزیة (١)02021061
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في األدب االنجلیزي02022112
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في األدب االنجلیزي02022111
12.3014.00إثنین،أربعاءتحلیل األخطاء اللغویة02024211
14.0015.30أحد،ثالثاءعلم اللغة االجتماعي02024241
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساألدب الجاھلي02011211
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالنقد األدبي القدیم عند العرب02012341
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ في اإلحصاء واإلحتماالت03021311
14.0017.00أربعاءفیزیاء عامة عملیة (١)03031037
14.0017.00إثنینفیزیاء عامة عملیة (١)03031036
14.0017.00ثالثاءفیزیاء عامة عملیة (١)03031035
14.0017.00أحدفیزیاء عامة عملیة (١)03031034
14.0017.00أربعاءفیزیاء عامة عملیة (٢)03031041
14.0017.00إثنینفیزیاء عامة عملیة (٢)03031043
14.0017.00ثالثاءفیزیاء عامة عملیة (٢)03031044
14.0017.00أحدفیزیاء عامة عملیة (٢)03031042
8.009.30إثنین،أربعاءتحلیل عددي (١)03022211
12.3014.00إثنین،أربعاءمعادالت تفاضلیة عادیة (١)03022032
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمعادالت تفاضلیة عادیة (١)03022031
14.0015.30أحد،ثالثاءالكتابة  باللغة االنجلیزیة (٢)02023012
12.3014.00إثنین،أربعاءالكتابة  باللغة االنجلیزیة (٢)02023011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسأحصاء ریاضي (١)03023311
9.3011.00إثنین،أربعاءجبر خطي (١)03022411
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل مركب (١)03023121
12.3014.00إثنین،أربعاءطرق ریاضیھ03024711
11.0012.30إثنین،أربعاءنظریة الرسومات03024621
11.0012.30إثنین،أربعاءالتفاعل الصفي01013121
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة020209911
8.009.30إثنین،أربعاءاإلنجلیزیة اإلستدراكیة020209910
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020999
11.0012.30إثنین،أربعاءاإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020998
8.009.30إثنین،أربعاءاإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020997
12.3014.00إثنین،أربعاءاإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020996
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020995
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة020209912
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020994
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020993
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020992
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساإلنجلیزیة اإلستدراكیة02020991
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11.0012.30إثنین،أربعاءالعلوم العسكریة01001012
9.3011.00إثنین،أربعاءالعلوم العسكریة01001011
14.0015.30إثنین،أربعاءالتربیة الوطنیة02051008
14.0015.30إثنین،أربعاءالتربیة الوطنیة02051007
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالتربیة الوطنیة02051006
12.3014.00إثنین،أربعاءالتربیة الوطنیة02051005
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسالتربیة الوطنیة02051004
15.3017.00أحد،ثالثاءالتربیة الوطنیة02051003
14.0015.30أحد،ثالثاءالتربیة الوطنیة02051002
11.0012.30إثنین،أربعاءالتربیة الوطنیة02051001
9.3011.00إثنین،أربعاءمھارات دراسیة باللغة االنجلیزیة02021033
14.0015.30إثنین،أربعاءمھارات دراسیة باللغة االنجلیزیة02021032
14.0015.30أحد،ثالثاءمھارات دراسیة باللغة االنجلیزیة02021031
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسفن الكتابة والتعبیر02011041
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالكتابة باللغة االنجلیزیة (١)02022012
9.3011.00إثنین،أربعاءالكتابة باللغة االنجلیزیة (١)02022011
9.3011.00إثنین،أربعاءقواعد اللغة االنجلیزیة (٢)02022022
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسقواعد اللغة االنجلیزیة (٢)02022021
12.3014.00إثنین،أربعاءالصوتیات والنظام الصوتي في اللغة االنجلیزیة(١)02022231
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالصوتیات والنظام الصوتي في اللغة االنجلیزیة(١)02022232
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل في اإلحصاء التربوي01011021
9.3011.00إثنین،أربعاءالترجمة  (١)02023022
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالترجمة  (١)02023021
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستطبیقات في الحاسوب التعلیمي01013142
14.0015.30إثنین،أربعاءتطبیقات في الحاسوب التعلیمي01013141
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ علم النفس التربوي01013011
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسأسالیب تدریس اللغة  االنجلیزیة(١)01012472
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسأسالیب تدریس اللغة  االنجلیزیة(١)01012471
9.3011.00إثنین،أربعاءمناھج البحث في التربیة وعلم النفس01014011
12.3014.00إثنین،أربعاءاألدب في عصر  صدر االسالم والعصر االموي02012211
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسنحـــــــــــــــــو (٢)02012111
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنحـــــــــــــــــو (٣)02013111
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالشعر في العصر العباسي02012221
12.3014.00إثنین،أربعاءالنثر في العصر العباسي02012231
12.3014.00إثنین،أربعاءأدب الدول المتتابعة02013211
14.0015.30أحد،ثالثاءالشعر العربي الحدیث02014211
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنـــحو (١)02011121
12.3014.00إثنین،أربعاءعلم نفس النمو01013062
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسعلم نفس النمو01013061
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلوم حیاتیة لطلبة العلوم الصحیة03041062
12.3014.00إثنین،أربعاءعلوم حیاتیة لطلبة العلوم الصحیة03041061
11.0012.30إثنین،أربعاءبحوث عملیات (١)03023811
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة إقلیدیة وغیر إقلیدیة03022611
9.3011.00إثنین،أربعاءمعادالت تفاضلیة جزئیة03023011
8.009.30إثنین،أربعاءجبر مجرد (٢)03024411
9.3011.00إثنین،أربعاءتحلیل عددي (٢)03024211
12.3014.00إثنین،أربعاءمدخل في القیاس والتقویم01012011
11.0012.30إثنین،أربعاءعلم االجتماع التربوي01014211
11.0012.30إثنین،أربعاءعلوم حیاتیة (٢)03041021
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ في تخطیط المناھج01011112
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ في تخطیط المناھج01011111
11.0014.00سبتمبادئ في تخطیط المناھج01011113
11.0012.30إثنین،أربعاءتقویم وتطویر المناھج المدرسیة01013111
11.0012.30إثنین،أربعاءمدخل الى علم المكتبات02061011
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسادارة المكتبات ومراكز المعلومات02062321
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء اشعاعیة03033311
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالمحاسبة االداریة04132001
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ في الھندسة الكیمیائیة(١)05032021
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ التسویق04511011
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ المحاسبة (٢)04131022
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ االدارة المالیة04331014
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ االدارة المالیة04331013
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ االدارة المالیة04331012
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9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ االدارة المالیة04331011
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ المحاسبة (١)04131013
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ المحاسبة (١)04131012
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ المحاسبة (١)04131011
8.009.30إثنین،أربعاءكیمیاء عامھ (١)03061011
14.0015.30إثنین،أربعاءكیمیاء عامھ (١)03061016
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء عامھ (١)03061013
12.3014.00إثنین،أربعاءكیمیاء عامھ (١)03061015
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء عامھ (١)03061014
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء عامھ (١)03061012
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاءعامھ(٢)03061022
9.3011.00إثنین،أربعاءكیمیاءعامھ(٢)03061023
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاءعامھ(٢)03061021
11.0014.00إثنینكیمیاءعامھ عملي(١)03061033
8.0011.00خمیسكیمیاءعامھ عملي(١)03061032
8.0011.00ثالثاءكیمیاءعامھ عملي(١)03061034
14.0017.00أحدكیمیاءعامھ عملي(١)03061031
11.0014.00أربعاءكیمیاءعامھ عملي(٢)03061042
8.0011.00أربعاءكیمیاءعامھ عملي(٢)03061041
8.009.30إثنین،أربعاءكیمیاءتحلیلیة(١)03062113
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاءتحلیلیة(١)03062112
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاءتحلیلیة(١)03062111
14.0017.00أربعاءكیمیاءتحلیلیة عملیھ03062125
14.0017.00إثنینكیمیاءتحلیلیة عملیھ03062123
11.0014.00ثالثاءكیمیاءتحلیلیة عملیھ03062124
11.0014.00أحدكیمیاءتحلیلیة عملیھ03062121
11.0012.30إثنین،أربعاءكیمیاء تحلیلیة(٢)03064112
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء تحلیلیة(٢)03064111
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء البیئة03064131
14.0015.30أحد،ثالثاءكیمیاءغیرعضویة(١)03062211
11.0012.30إثنین،أربعاءكیمیاء غیر عضویة(٢)03063211
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالكیمیاء غیر عضویة(٣)03064211
8.009.30إثنین،أربعاءالكیمیاء غیر عضویة(٣)03064212
12.3014.00إثنین،أربعاءكیمیاء عضویة(١)03062311
12.3014.00إثنین،أربعاءكیمیاء عضویة(٢)03062321
11.0015.00أحدكیمیاء عضویةعملي(١)03062331
14.0018.00إثنینكیمیاء عضویةعملي(١)03062332
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء فیزیائیة(٢)03063411
11.0015.00أحد،ثالثاءكیمیاءفیزیائیة عملي03063421
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في كیمیاءالمبلمرات03063511
14.0018.00أربعاءكیمیاءعضویة عملي(٢)03062343
8.0012.00خمیسكیمیاءعضویة عملي(٢)03062342
14.0017.00أربعاءعلوم حیاتیة عملي(١)03041036
14.0017.00ثالثاءعلوم حیاتیة عملي(١)03041035
14.0017.00إثنینعلوم حیاتیة عملي(١)03041034
14.0017.00أحدعلوم حیاتیة عملي(١)03041033
14.0017.00إثنینعلوم حیاتیة عملي(١)03041032
14.0017.00أحدعلوم حیاتیة عملي(١)03041031
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستشریح نبات03042231
12.3014.00إثنین،أربعاءبیولوجیا خلیھ03042511
12.3014.00إثنین،أربعاءبیولوجیا جزئیة03044511
9.3011.00إثنین،أربعاءانسجة وتحضیر مجھري03043611
9.3011.00إثنین،أربعاءالذكاء االصطناعي في االعمال04214231
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسادارة و تكنولوجیا المكاتب (٢)04213231
9.3011.00إثنین،أربعاءنظم أتمتة المكاتب04213221
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالدارة االلكترونیة04114221
12.3014.00إثنین،أربعاءادارة الجودة الشاملة04114121
14.0015.30أحد،ثالثاءنظریة المنظمة04113011
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمنھجیة البحث العلمي04113112
14.0015.30أحد،ثالثاءمنھجیة البحث العلمي04113111
11.0012.30إثنین،أربعاءبحوث العملیات (لالدارة)04113121
14.0017.00أحدعلوم حیاتیة عملي (٢)03041041
8.009.30إثنین،أربعاءالصـرف (٢)02012131

Page 4 of 21



14.0015.30أحد،ثالثاءفقــة اللغــــة02012141
11.0012.30إثنین،أربعاءتكنولوجیا المعلومات (البرمجیات ،الشبكات،االتصاالت04213211
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ االدارة04111012
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ االدارة04111011
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالسلوك التنظیمي (باالنجلیزیة)04112011
14.0015.30إثنین،أربعاءاالدارة االستراتیجیة (باالنجلیزیة)04114011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسادارة االعمال الدولیة (باالنجلیزیة)04114021
9.3011.00إثنین،أربعاءالریاضیات واالحصاء/لطلبة كلیة ادارة االعمال04112111
9.3011.00إثنین،أربعاءادارة العملیات االنتاجیة04114111
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستطبیقات اداریة على الحاسوب04114211
12.3014.00إثنین،أربعاءفیزیاء خواص المواد03033631
14.0018.00أحد،ثالثاءكیمیاء غیر عضویةعملي03063222
11.0015.00إثنین،أربعاءكیمیاء غیر عضویةعملي03063221
9.3011.00إثنین،أربعاءمطیافیة المركبات العضویة03064311
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلم االجنة03042111
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسبیولوجیا الفقاریات03042121
11.0012.30إثنین،أربعاءمعالجة المعلومات المكتبیة04212211
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسادارة و حفظ الملفات04212221
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسادارة و تكنولوجیا المكاتب (١)04212231
11.0012.30إثنین،أربعاءادارة االستثمار04334512
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسادارة االستثمار04334511
11.0012.30إثنین،أربعاءإعادة التأمین ( باالنجلیزیة )04714171
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل في االحصاء التربوي01131411
12.3014.00إثنین،أربعاءمدخل في القیاس والتقویم01132411
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ علم النفس التربوي01133021
8.009.30إثنین،أربعاءالریاضیات لطلبة الكیمیاء03062061
9.3011.00إثنین،أربعاءمقدمة في علم الفلك03031001
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في علم الفلك03031004
12.3014.00إثنین،أربعاءمقدمة في علم الفلك03031003
15.3017.00أحد،ثالثاءمقدمة في علم الفلك03031002
11.0012.30إثنین،أربعاءالنثر العربي الحدیث02014221
11.0012.30إثنین،أربعاءاستیعاب سمعي باإلنجلیزیة02021042
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساستیعاب سمعي باإلنجلیزیة02021041
8.009.30إثنین،أربعاءقراءة باللغة اإلنجلیزیة(١)02021092
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسقراءة باللغة اإلنجلیزیة(١)02021091
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسعرض لألدب اإلنجلیزي واألمریكي02022161
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسالمحادثة باللغة اإلنجلیزیة(١)02023061
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالقصة اإلنجلیزیة القصیرة02022151
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالصرف في اللغة اإلنجلیزیة02023261
9.3011.00إثنین،أربعاءالصوتیات والنظام الصوتي في اللغة االنجلیزیة(٢)02023211
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالصوتیات والنظام الصوتي في اللغة االنجلیزیة(٢)02023212
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالنحو في اللغة االنجلیزیة02023221
14.0015.30إثنین،أربعاءالنحو في اللغة االنجلیزیة02023222
14.0017.00أربعاءبصریات عملیة03032731
8.009.30إثنین،أربعاءفیزیاء الحالة الصلبة03034611
9.3011.00إثنین،أربعاءفیزیاء الفلك03033041
12.3014.00إثنین،أربعاءشكسبیر وعصر النھضة02024191
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل المحافظ االستثماریة04334111
11.0012.30إثنین،أربعاءالتجارة االلكترونیھ04412421
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستكنولوجیا االتصاالت االداریھ واالنترنت04414411
8.0012.00أحد،ثالثاءاساسیات التمریض العملي09011181
14.0015.30أحد،ثالثاءتمریض صحة البالغین(١)09012211
14.0015.30إثنین،أربعاءتمریض صحة البالغین (٢)09012221
14.0015.30أحد،ثالثاءتمریض صحة البالغین (٢)09012222
14.0015.30إثنین،أربعاءاالتصال والتعلیم الصحي09013011
8.0014.00إثنین،أربعاءتمریض الرعایة الحثیثة والطوارئ السریري09014272
8.0014.00أحد،ثالثاءتمریض الرعایة الحثیثة والطوارئ السریري09014271
8.0010.00خمیساإلدارة في التمریض09014711
10.0013.00خمیساإلدارة في التمریض السریري09014772
12.3014.00إثنین،أربعاءالبحث في التمریض09014821
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالكیمیاء في حیاتنا03062011
8.009.30إثنین،أربعاءالتلوث االشعاعي والوقایة05024551
11.0012.30إثنین،أربعاءادارة النفایات الصلبة05024621
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9.3011.00إثنین،أربعاءھندسة السالمة05025331
14.0017.00إثنینمختبر معالجة المیاة العادمة05025471
17.0019.00ثالثاءمشروع تخرج (١)05025911
17.0019.00ثالثاءمشروع تخرج (٢)05025921
17.0019.00جمیع األیامتدریب میداني05025931
12.3014.00إثنین،أربعاءانتقال الحرارة05033241
14.0017.00أربعاءمختبر ھندسة الجیوتقنیة05043282
14.0017.00ثالثاءمختبر ھندسة الجیوتقنیة05043281
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسدینامیكا حراریة للھندسة الكیمیائیة05033321
14.0017.00أربعاءمختبر الدینامیكا الحراریة وانتقال الحرارة05033371
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة التفاعالت الكیمیائیة(٢)05034121
14.0017.00أحدمختبر ھندسة التفاعالت الكیمیائیة05034161
11.0012.30إثنین،أربعاءإنتقال المادة05034231
12.3014.00إثنین،أربعاءنمذجة و محاكاة العملیات05035411
14.0017.00إثنینمختبر عملیات تحكم05035461
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم المعدات05035811
18.0019.00إثنین،أربعاءمشروع تخرج (١)05035912
17.0018.00إثنین،أربعاءمشروع تخرج (١)05035911
14.0015.30إثنین،أربعاءاسترجاع المعلومات الرقمیة في العلوم االنسانیة02061421
8.009.30إثنین،أربعاءمبادْى األقتصاد الجزئي04121121
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمبادْى نظم المعلومات اإلداریة04411111
9.3011.00إثنین،أربعاءالریاضیات لإلدارة واالقتصاد04121111
11.0012.30إثنین،أربعاءنظم الوسائط المتعددة04412441
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنظم دعم القرار04413161
12.3014.00إثنین،أربعاءضبط وسریة النظم04414231
9.3011.00إثنین،أربعاءتطویر مناھج الطفولة وتقویمھا01021321
12.3014.00إثنین،أربعاءبرامج الطفل ما قبل المدرسة01022321
8.009.30إثنین،أربعاءتربیة عملیة (١)01023511
19.3012.30جمیع األیامالتربیة العملیة لتربیة الطفل (٢)01024921
11.0012.30إثنین،أربعاءنظم معلومات الموارد البشریة04414521
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسنمذجة االعمال والمحاكاة04414561
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج في إدارة االعمال04114701
11.0012.30إثنین،أربعاءالتسویق الدولي (باإلنجلیزیة)04514121
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساقتصاد المعرفة04123551
11.0012.30إثنین،أربعاءتاریخ اللغة االنجلیزیة02022281
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساالدب الرومانسي02022171
14.0015.30إثنین،أربعاءبحوث التسویق04513111
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني04514901
12.3014.00إثنین،أربعاءادارة عالقات الزبائن04514221
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمنھج البحث في االدب واللغة02014261
04132011E (1) 11.0012.30إثنین،أربعاءمحاسبة متوسطة
04132021E (2)9.3011.00إثنین،أربعاءمحاسبة متوسطة
04133011E 14.0015.30إثنین،أربعاءمحاسبة مالیة متقدمة
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل وتصمیم االنظمھ04413221
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستسویق الخدمات04513321
12.3014.00إثنین،أربعاءتطبیقات الحاسوب في المحاسبة04133142
14.0015.30أحد،ثالثاءتطبیقات الحاسوب في المحاسبة04133141
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتسویق الصناعي04513391
11.0012.30إثنین،أربعاءالنظم الخبیرة ونظم ذكاء االعمال04414211
17.0018.00أربعاءندوة03044913
17.0018.00أربعاءندوة03044912
17.0018.00إثنینندوة03044911
17.0018.00أربعاءندوة03044914
14.0015.30أحد،ثالثاءكیمیاءعضویة لغیر طلبة الكیمیاء03062352
14.0017.00ثالثاءكیمیاء عضویة عملي لغیر طلبة الكیمیاء03062362
14.0017.00أحدكیمیاء عضویة عملي لغیر طلبة الكیمیاء03062361
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساسالیب تدریس االجتماعیات/معلم صف01013521
11.0012.30إثنین،أربعاءمفاھیم لغویة وأسالیب تدریسھا01013541
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساالدارة الصفیة01014521
11.0012.30إثنین،أربعاءطرق تدریس اللغة االنجلیزیھ للصفوف الثالثھ األولى01014532
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسطرق تدریس اللغة االنجلیزیھ للصفوف الثالثھ األولى01014531
9.3011.00إثنین،أربعاءالبرمجة بلغة مرئیة (١)06123132
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالبرمجة بلغة مرئیة (١)06123131
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11.0012.30إثنین،أربعاءنظم قواعد البیانات06133132
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسنظم قواعد البیانات06133131
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في ھندسة البرمجیات06142041
8.009.30إثنین،أربعاءاساسیات التمریض09011121
14.0017.00إثنینعلوم حیاتیة عملي لطلبة العلوم الصحیة03041072
14.0017.00أحدعلوم حیاتیة عملي لطلبة العلوم الصحیة03041071
8.0014.00إثنین،أربعاءتمریض صحة البالغین (١) السریري09012272
8.0014.00أحد،ثالثاءتمریض صحة البالغین (١) السریري09012271
8.0014.00إثنین،أربعاءتمریض صحة البالغین (٢) السریري09012282
8.0014.00أحد،ثالثاءتمریض صحة البالغین (٢) السریري09012281
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالنمو والتطور09012321
14.0015.30أحد،ثالثاءتمریض صحة الطفل09013311
8.0014.00إثنین،أربعاءتمریض صحة الطفل السریري09013372
8.0014.00أحد،ثالثاءتمریض صحة الطفل السریري09013371
14.0015.30إثنین،أربعاءتمریض صحة األم09013421
8.0014.00إثنین،أربعاءتمریض صحة األم السریري09013481
19.0021.00جمیع األیامالتدریب السریري المكثف09014841
17.0018.30إثنین،أربعاءمشروع تخرج03024912
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج03024911
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسعلم االحیاء الدقیقة03043331
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسعلم البیئة03043721
8.009.30إثنین،أربعاءالتنوع الحیوي03043751
14.0015.30إثنین،أربعاءاسترجاع المعلومات الرقمیة في العلوم اإلنسانیة02061431
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني06133901
11.0012.30إثنین،أربعاءتراكیب البیانات06122221
12.3014.00إثنین،أربعاءمدخل للدراسات اإلستراتیجیة02051301
9.3011.00إثنین،أربعاءالنظریة السیاسیة02051501
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالجغرافیا السیاسیة02052301
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمنظمات دولیة و إقلیمیة02052431
12.3014.00إثنین،أربعاءالنظام السیاسي اإلسرائیلي02053201
8.009.30إثنین،أربعاءالسیاسة الخارجیة األردنیة02053601
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسنظم سیاسیة مقارنة02054201
11.0012.00إثنینمھارات اتصال05043002
11.0012.00أحدمھارات اتصال05043001
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسطرق عددیة05012021
14.0017.00ثالثاءمختبر الجیولوجیا الھندسیة05012161
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمساحة(١)05042421
12.3014.00إثنین،أربعاءدوائر واالت كھربائیة05113131
14.0017.00إثنینمختبر میكانیكا الموائع05033262
14.0017.00ثالثاءمختبر میكانیكا الموائع05033261
14.0017.00أربعاءمختبر مقاومة المواد05013062
14.0017.00أحدمختبر مقاومة المواد05013061
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمیكانیكا الصخور والتربة05013241
14.0017.00أربعاءمختبر میكانیكا الصخور والتربة05013262
14.0017.00ثالثاءمختبر میكانیكا الصخور والتربة05013261
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة الھیدروجیولوجیا05023421
12.3014.00إثنین،أربعاءادارة واقتصادیات مشاریع التعدین05014521
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم المناجم05015211
11.0012.30إثنین،أربعاءھندسة السالمة في المناجم05015411
17.0019.00جمیع األیاممشروع تخرج(١)05015711
17.0019.00جمیع األیاممشروع تخرج (٢)05015722
17.0019.00جمیع األیاممشروع تخرج (٢)05015721
9.3011.00إثنین،أربعاءموضوعات خاصة في ھندسة التعدین05015611
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمساحة(٢)05045451
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل عددي للمھندسین05022001
8.009.30إثنین،أربعاءاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة05023221
12.3014.00إثنین،أربعاءالذكاء االصطناعي06123422
14.0015.30أحد،ثالثاءالذكاء االصطناعي06123421
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسنمذجة ومحاكاة النظم06133241
11.0012.30إثنین،أربعاءمقدمة في شبكات الحاسوب06123322
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في شبكات الحاسوب06123321
10.0011.00أحدمھارات الكتابة الفنیة06142011
14.0015.30إثنین،أربعاءمعالجة الصور الرقمیة06124431
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12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في نظم المعلومات06132011
12.3014.00إثنین،أربعاءتحلیل النظم06132122
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل النظم06132121
9.3011.00إثنین،أربعاءأحدى لغات الجیل الرابع06133222
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسأحدى لغات الجیل الرابع06133221
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسبرمجة االنترنت06133411
11.0012.30إثنین،أربعاءنظم الوسائط المتعددة06134342
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسنظم الوسائط المتعددة06134341
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالتجارة االلكترونیة06134421
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستحقیق وتدقیق البرمجیات06143321
12.3014.00إثنین،أربعاءأدارة المشاریع البرمجیة وجودتھا06143512
14.0015.30أحد،ثالثاءأدارة المشاریع البرمجیة وجودتھا06143511
18.0019.30إثنین،أربعاءالتدریب المیداني06143901
14.0015.30إثنین،أربعاءتشغیل البرمجیات وصیانتھا06144411
9.3011.00إثنین،أربعاءالنظم ذات القابلیة لألعطال06144521
14.0015.30إثنین،أربعاءالبرمجة الشیئیة (٢)06123151
11.0012.30إثنین،أربعاءالنظم الخبیرة ودعم القرار06134551
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساللغة الفرنسیةالسیاحیة للمبتدئین02041002
14.0015.30أحد،ثالثاءاللغة الفرنسیةالسیاحیة للمبتدئین02041001
8.009.30إثنین،أربعاءمشروع تخرج-نظم المعلومات الحاسوبیة06134903
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-نظم المعلومات الحاسوبیة06134902
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-نظم المعلومات الحاسوبیة06134901
12.3014.00إثنین،أربعاءالنظام السیاسي األردني02052201
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالنظریة االحتسابیة06122011
14.0015.30أحد،ثالثاءخوارزمیات الحاسوب06123211
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنظم موزعة06123361
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني06123901
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم المترجمات06124121
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات02061441
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالتصنیف (١)02062231
12.3014.00إثنین،أربعاءخزن و استرجاع المعلومات02062411
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب العملي02064531
14.0017.00أربعاءمختبر العملیات الموحدة05034271
11.0012.30إثنین،أربعاءاسالیب تدریس التربیة الفنیة والمھنیة01014511
04134241E 13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمعاییر تدقیق دولیة
12.3014.00إثنین،أربعاءتحلیل القوائم المالیة04134311
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسنظریة محاسبیة04134321
04134331E 9.3011.00إثنین،أربعاءمعاییر محاسبة دولیة
14.0015.30أحد،ثالثاءاسالیب تدریس التربیة الریاضیة  والصحیة01014542
19.3012.30جمیع األیامالتربیة العملیة (٢)01014921
19.3012.30جمیع األیامالتربیة العملیة (٢)01014922
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة البنوك  والتأمین04132062
9.3011.00إثنین،أربعاءمحاسبة البنوك  والتأمین04132061
14.0015.30إثنین،أربعاءمدخل الى التربیة الخاصة01131512
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل الى التربیة الخاصة01131511
11.0012.30إثنین،أربعاءصعوبات التعلم01131521
14.0015.30أحد،ثالثاءتعدیل السلوك01131621
9.3011.00إثنین،أربعاءاالضطرابات السلوكیة واالنفعالیة01132511
9.3011.00إثنین،أربعاءاالعاقة البصریة01132521
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالعاقة السمعیة01132541
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة اداریة04134231
15.3017.00إثنین،أربعاءتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة01132551
11.0012.30إثنین،أربعاءالتدخل المبكر01133551
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساسالیب تدریس اللغة العربیة لذوي الحاجات الخاصة01133571
14.0015.30أحد،ثالثاءالمناھج واالسالیب في التربیةالخاصة01133591
17.0018.00جمیع األیامحلقة بحث في المحاسبة04134433
18.0019.00جمیع األیامحلقة بحث في المحاسبة04134432
17.0018.00جمیع األیامحلقة بحث في المحاسبة04134431
11.0012.30إثنین،أربعاءمفردات ونصوص في التربیة الخاصة باللغة االنجلیزیة01134511
14.0015.30إثنین،أربعاءالقیاس والتشخیص في التربیة الخاصة01134531
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادْى االقتصاد الكلي04121131
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسبرامج الموھوبین والمتفوقین01133521
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستمویل المشروعات الصغیرة04332311
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11.0012.30إثنین،أربعاءنظم المعلومات المالیة والمصرفیة04333151
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساألسواق المالیة والنقدیة04123841
17.0018.00جمیع األیامتطبیقات مصرفیة04334631
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالعقود المالیة04334141
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالخدمات المسانده في التربیة الخاصة01133631
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسادارة منافع وتعویضات الموظفین04712311
9.3011.00إثنین،أربعاءادارة التأمینات والضمان االجتماعي04713321
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتقییم الصحي09012022
11.0012.30إثنین،أربعاءالتقییم الصحي09012021
14.0018.00إثنین،أربعاءالتقییم الصحي العملي09012082
14.0018.00أحد،ثالثاءالتقییم الصحي العملي09012081
14.0015.30أحد،ثالثاءتمریض الرعایة الحثیثة والطوارئ09014211
12.3014.00إثنین،أربعاءتمریض الصحة النفسیة09014512
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستمریض الصحة النفسیة09014511
15.3017.00إثنین،أربعاءعلم األدویة09012031
9.3011.00إثنین،أربعاءقضایا بیئیة05021002
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسقضایا بیئیة05021001
8.009.30إثنین،أربعاءمبادىء التربیة01021417
14.0015.30أحد،ثالثاءمبادىء التربیة01021415
8.0011.00سبتمبادىء التربیة01021416
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادىء التربیة01021414
14.0015.30إثنین،أربعاءمبادىء التربیة01021413
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادىء التربیة01021412
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمبادىء التربیة01021411
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسطرق إحصائیة03021331
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلوم بیئیة عامة03042721
11.0012.30إثنین،أربعاءاإلحصاء التطبیقي03022301
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساستخدام الحاسوب في الكیمیاء03063911
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسفسیولوجیا حیوان03043151
9.3011.00إثنین،أربعاءفسیولوجیا نبات03043231
11.0012.30إثنین،أربعاءعلم الوراثة03043511
11.0012.30إثنین،أربعاءدینامیكا05042012
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسدینامیكا05042011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسإنشاء مباني05042121
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالھندسة الكھروكیمیائیة والتأكل05033821
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستفاعل االنسان مع الحاسوب06144211
12.3014.00إثنین،أربعاءتصمیم وتنفیذ البرمجیات06143212
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم وتنفیذ البرمجیات06143211
9.0011.00احد،ثالثاء،خمیساللغة الفرنسیة (١)02041111
9.3012.30إثنین،أربعاءاللغة الفرنسیة (١)02041112
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسحلقة بحث في االقتصاد04124711
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسنصوص و مصطلحات في اإلستراتیجیة في اللغة اإلنجلیزیة02054301
11.0012.30إثنین،أربعاءتطبیقات اقتصادیة على الحاسوب04123721
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساللغة الفرنسیة السیاحیة للمبتدئین02141002
14.0015.30أحد،ثالثاءاللغة الفرنسیة السیاحیة للمبتدئین02141001
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل النصوص وتذوقھا02011051
9.3011.00إثنین،أربعاءادارة العملیات المصرفیة04333221
9.3011.00إثنین،أربعاءالبرمجة بلغة مختارة04412131
14.0017.00أربعاءمختبر مقاومة مواد05043062
14.0017.00أحدمختبر مقاومة مواد05043061
11.0012.30إثنین،أربعاءمدخل الى علم االثار07011021
15.3017.00أحد،ثالثاءادارة العائد07123351
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساسالیب البحث العلمي07123611
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسنظم تشغیل الحاسوب/لطلبة ھندسة الحاسوب05113611
14.0017.00إثنینمختبر االلكترونیات05113161
11.0012.30إثنین،أربعاءالخوارزمیات وتركیب البیانات/لطلبة الھندسة05113631
9.3011.00إثنین،أربعاءالكیمیاء الوصفیة للعناصر03064231
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمواد انشاء05043511
11.0012.30إثنین،أربعاءالجیولوجیا الھندسیة05012131
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنظم ادارة قواعد البیانات04413231
9.3011.00إثنین،أربعاءالفیزیاء العامة لطلبة الحاسوب03031061
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالفیزیاء العامة لطلبة الحاسوب03031062
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالریاضیات المتقطعة06121021

Page 9 of 21



06121147C++ 12.3014.00إثنین،أربعاءلغة البرمجة
06121146C++ 11.0012.30إثنین،أربعاءلغة البرمجة
06121145C++ 9.3011.00إثنین،أربعاءلغة البرمجة
06121144C++ 14.0015.30أحد،ثالثاءلغة البرمجة
06121143C++ 13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسلغة البرمجة
06121142C++ 10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسلغة البرمجة
06121141C++ 9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسلغة البرمجة
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسنظم تشغیل الحاسوب06123311
11.0012.30إثنین،أربعاءأساسیات في تكنولوجیا المعلومات06131012
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسأساسیات في تكنولوجیا المعلومات06131011
10.0011.00ثالثاءممارسات مھنیة واخالقیة06142021
12.3014.00إثنین،أربعاءمعماریة الحاسوب05113221
14.0017.00ثالثاءمختبر المعالجات الدقیقة ولغة أسمبلي05113251
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسأشارات وأنظمة05113311
9.3011.00إثنین،أربعاءاتصاالت تناظریة ورقمیة05113321
13.0014.00أحد،ثالثاءاألجھزة والقیاسات05113421
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسأنظمة التحكم05113441
12.3014.00إثنین،أربعاءشبكات الحاسوب (١)05114511
9.3011.00إثنین،أربعاءشبكات الحاسوب (٢)05114521
14.0017.00ثالثاءمختبر شبكات الحاسوب05114561
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (١)05115911
12.3014.00إثنین،أربعاءالخوارزمیات وتراكیب البیانات06122241
14.0015.30إثنین،أربعاءالتربیة العملیة(١)01014911
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتربیة الریاضیة لذوي الحاجات الخاصة01131541
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالنقوش النبطیة07013511
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في الدینامیكا الحراریة وانتقال الحرارة05033341
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسبرمجیات إدارة المشاریع04413621
14.0015.30أحد،ثالثاءإدارة المعرفة04414371
9.3011.00إثنین،أربعاءالتحلیل المالي04331112
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالتحلیل المالي04331111
9.3011.00إثنین،أربعاءتمویل العقار04332321
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالمالیة الشخصیة04332131
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساإلدارة المالیة للشركات04332121
14.0017.00ثالثاءمختبر مساحة05042432
14.0017.00أحدمختبر مساحة05042431
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمقاومة المواد05043011
11.0012.30إثنین،أربعاءمقاومة المواد05043012
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالھندسة الجیوتقنیة05043231
8.009.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم طرق05043411
12.3014.00إثنین،أربعاءتصمیم طرق05043412
11.0012.30إثنین،أربعاءمیكانیكا الموائع05043611
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمیكانیكا الموائع05043612
9.3011.00إثنین،أربعاءھیدرولیكا05043622
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسھیدرولیكا05043621
14.0017.00إثنینمختبر الموائع والھیدرولیكا05043681
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالخرسانة المسلحة (١)05044111
11.0012.30إثنین،أربعاءموضوعات خاصة في ھندسة الحاسوب05115931
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل ھندسي05112011
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسدوائر كھربائیة05112111
14.0017.00أحدمختبر الدوائر الكھربائیة05112151
9.3011.00إثنین،أربعاءتصمیم الدوائر المنطقیة05112211
11.0012.30إثنین،أربعاءالمعالجات الدقیقة ولغة األسمبلي05112221
14.0017.00إثنینمختبر تصمیم الدوائر المنطقیة05112261
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالكھرومغناطیسیة05112321
14.0017.00أربعاءمختبر األلكترونیات الرقمیة05114151
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم وتنظیم الحاسوب05114211
14.0017.00أربعاءورشة صیانة الحاسوب05114261
14.0017.00إثنینمختبر القیاسات والتحكم05114451
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستوصیل الحاسب والطرفیات05115211
14.0017.00إثنینمختبر توصیل الحاسب والطرفیات05115261
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمعالجة األشارات الرقمیة05115321
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج في ادارة المكاتب والمعلومات04214711
14.0015.30إثنین،أربعاءنظم معلومات العملیات اإلنتاجیة04414511
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19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني05115901
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (٢)05115921
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالكھرومغناطیسیة (٢)05053321
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمعالجة االشارات الرقمیة05054411
14.0017.00إثنینمختبر االجھزة والقیاسات05054681
14.0017.00ثالثاءمختبر اتصاالت رقمیة05055551
9.3011.00إثنین،أربعاءاالمواج الدقیقة05055811
11.0012.30إثنین،أربعاءانظمة االتصاالت05054561
14.0017.00أربعاءمختبر اإللكترونیات الرقمیة05053261
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالكھرومغناطیسیة (١)05053311
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساشارات وانظمة05053411
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ انظمة االتصاالت05053521
14.0017.00ثالثاءمختبر اتصاالت05054551
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساالجھزة والقیاسات05054611
14.0017.00أربعاءمختبر التحكم05054661
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالالت الكھربائیة05054711
14.0017.00أربعاءمختبر مواد انشاء05043522
14.0017.00إثنینمختبر مواد انشاء05043521
17.0018.00جمیع األیامحلقة بحث في العلوم المالیة والمصرفیة04334621
11.0012.30إثنین،أربعاءالبیان القرآني والنبوي02012301
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني04214901
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة البنوك والتأمین04132082
9.3011.00إثنین،أربعاءمحاسبة البنوك والتأمین04132081
12.3014.00إثنین،أربعاءالعلم االكتواري (١)04713431
14.0015.30إثنین،أربعاءمبادئ علم النفس01131122
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ علم النفس01131121
12.3014.00إثنین،أربعاءتلوث الھواء05023531
14.0015.30إثنین،أربعاءحاسوب استدراكي06120994
12.3014.00إثنین،أربعاءحاسوب استدراكي06120993
14.0015.30أحد،ثالثاءحاسوب استدراكي06120992
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسحاسوب استدراكي06120991
14.0015.30إثنین،أربعاءتصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة01011341
9.3011.00إثنین،أربعاءمدخل في اإلرشاد والتوجیة01131021
14.0015.30إثنین،أربعاءمفاھیم أساسیة في العلوم وأسالیب تدریسھا (١)01012481
12.3014.00إثنین،أربعاءمھارات قرائیھ وأسالیب تدریسھا01013181
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل ریاضي (٢)03024151
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء حیویة03043461
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل حقیقي03022151
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة الجیوتقنیة05043241
9.3011.00إثنین،أربعاءمدخل الى االثار الكالسیكیة07012201
11.0012.30إثنین،أربعاءالفنون والعمارة اإلسالمیة07013331
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالبتراء موقع تراث عالمي07014241
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسانظمة القوى05054721
14.0017.00أربعاءمختبر االمواج الدقیقة والھوایئات05055861
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساالتصاالت المتنقلة05055531
14.0017.00أحدمختبر إلكترونیات االتصاالت05054251
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني05055901
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج ١ - ھندسة اتصاالت05055914
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج ١ - ھندسة اتصاالت05055911
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج ١ - ھندسة اتصاالت05055913
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج ٢ - ھندسة اتصاالت05055923
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسموضوعات خاصة في ھندسة االتصاالت05055931
9.3011.00إثنین،أربعاءریاضیات ھندسیة05052041
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسدوائر كھربائیة (٢)05052121
14.0017.00إثنینمختبر اإللكترونیات05053251
11.0012.30إثنین،أربعاءمدخل إلى اإللكترونیات05052221
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل ھندسي05052011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالعقارات الدولیة ( باالنجلیزیة )04714251
19.008.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج في إدارة المخاطر04714911
12.3014.00إثنین،أربعاءإدارة المشروعات الصغیرة04112051
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسإدارة العالقات العامة04112041
8.009.30إثنین،أربعاءإدارة المبیعات04112301
12.3014.00إثنین،أربعاءنظریة االقتصاد الكلي04122221
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10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالقتصاد الریاضي04124611
14.0017.00أربعاءالفیزیاء العامة العملیة لطلبة الحاسوب03031071
14.0017.00ثالثاءالفیزیاء العامة العملیة لطلبة الحاسوب03031072
14.0015.30إثنین،أربعاءتصمیم وتشغیل النظم06133141
8.009.30إثنین،أربعاءمشروع تخرج-علم الحاسوب06124903
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-علم الحاسوب06124902
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-علم الحاسوب06124901
8.009.30إثنین،أربعاءمشروع تخرج-ھندسة البرمجیات06144903
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-ھندسة البرمجیات06144902
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج-ھندسة البرمجیات06144901
9.3011.00إثنین،أربعاءموضوعات خاصة في ھندسة البیئة05025961
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمواضیع مختارة في الھندسة المدنیة05045821
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالتشریعات السیاحیة07212101
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستطبیقات الحاسوب في صناعة السیاحة07214301
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمیكانیكا الموائع05033232
11.0012.30إثنین،أربعاءمیكانیكا الموائع05033231
11.0012.30إثنین،أربعاءادارة الموارد البشریة (باالنجلیزیة)04113071
9.3011.00إثنین،أربعاءادارة بیئة المنظمة04113081
8.009.00احد،ثالثاء،خمیساإلعاقة العقلیة01132532
12.3014.00إثنین،أربعاءاإلعاقة العقلیة01132531
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل للمحاسبة باللغة االنجلیزیة04132071
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة التكالیف04133241
8.009.30إثنین،أربعاءادارة التسویق (باالنجلیزیة)04512121
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساستراتیجیات التسویق ( باالنجلیزیة)04514131
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع  تخرج في التسویق04514331
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل الى برمجة االنترنت واالعمال04412431
11.0012.30إثنین،أربعاءعلم االصوات02012171
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالعربیة االستدراكیة02010994
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالعربیة االستدراكیة02010993
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسالعربیة االستدراكیة02010992
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالعربیة االستدراكیة02010991
15.3017.00أحد،ثالثاءمبادئ التربیة الریاضیة010017110
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ التربیة الریاضیة01001719
14.0015.30أحد،ثالثاءمبادئ التربیة الریاضیة01001718
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ التربیة الریاضیة01001717
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ التربیة الریاضیة01001716
14.0015.30أحد،ثالثاءمبادئ التربیة الریاضیة01001715
12.3014.00إثنین،أربعاءمبادئ التربیة الریاضیة01001714
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ التربیة الریاضیة01001713
14.0015.30إثنین،أربعاءمبادئ التربیة الریاضیة01001712
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ التربیة الریاضیة01001711
8.009.30إثنین،أربعاءمبادئ التربیة الریاضیة010017111
8.009.30إثنین،أربعاءاالحصاء لالدارة و االقتصاد04112102
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالحصاء لالدارة و االقتصاد04112101
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسطرق التعدین تحت السطحیة05013251
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالمكتبة االفتراضیة02064461
8.009.30إثنین،أربعاءالتفاضل والتكامل المتقدم03022071
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات كتابیة وأسالیب تدریسھا01012171
12.3014.00إثنین،أربعاءمفاھیم أساسیة في العلوم وأسالیب تدریسھا (٢)01012491
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساللغة االنجلیزیة /م.ص01012521
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستطبیقات الحاسوب في الھندسة المدنیة05045011
11.0012.30إثنین،أربعاءالرقابة االداریة04114091
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسطرق التعدین السطحیة05013231
9.3011.00إثنین،أربعاءعلم التشریح09011022
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسعلم التشریح09011021
11.0012.30إثنین،أربعاءمدخل الى تنظیم المكتبات02061261
11.0012.30إثنین،أربعاءكیمیاء فیزیائیة للمھندسین05032031
9.3011.00إثنین،أربعاءعلم المبلمرات وتقنیاتھا05034541
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمشكالت تربویة معاصرة01013001
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساسترجاع المعلومات06134531
14.0015.30أحد،ثالثاءمھارات اساسیة في القراءة والكتابة01024311
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة متطلبات البرمجیات06142141
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستأمین اسالمي04713151
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17.0018.00جمیع األیامتدریب میداني04714801
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخر ج في نظم المعلومات االداریة04414691
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالخرسانة المسلحة (٢)05044121
8.009.30إثنین،أربعاءتصمیم منشآت معدنیة05044131
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمواد وتصمیم الرصفات05044431
14.0017.00ثالثاءمختبر تصمیم طرق05044472
14.0017.00أحدمختبر تصمیم طرق05044471
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالھندسة الصحیة05044621
14.0017.00أربعاءمختبر ھندسة صحیة05044662
14.0017.00إثنینمختبر ھندسة صحیة05044661
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة جسور05045111
17.0018.00-تدریب میداني05045811
17.0018.00-مشروع تخرج (١)05045911
17.0018.00-مشروع تخرج (٢)05045921
17.0018.00-مشروع تخرج (٢)05045922
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستطبیقات الحاسوب في الفنادق07124131
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسادارة المنتجعات07124421
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات االتصال07123521
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسادارة المكاتب االمامیة07122121
14.0015.30أحد،ثالثاءادارة الطعام والشراب07123261
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمساھمة االردن في الحضارة االنسانیة07011002
11.0012.30إثنین،أربعاءمساھمة االردن في الحضارة االنسانیة07011001
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتراث الحضاري والناس07011051
12.3014.00إثنین،أربعاءالتراث الحضاري والناس07011052
14.0015.30أحد،ثالثاءمفاھیم أساسیة في الریاضیات وأسالیب تدریسھا (١)01011411
8.0012.00جمیع األیامتدریب میداني في التربیة الخاصة01134921
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة في االدارة والتسویق04511001
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمعالجة الخامات المعدنیة(١)05014301
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل انشائي (١)05043111
9.3011.00إثنین،أربعاءادارة االزمة في صناعة الضیافة07124561
15.3017.00أحد،ثالثاءمھارات لغویة في اللغة االنجلیزیة01023332
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات لغویة في اللغة االنجلیزیة01023331
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة الضرائب04133191
14.0017.00أحدمختبر ھندسة الھیدروجیولوجیا05024471
17.0018.00أحد،ثالثاءمشروع تخرج (٢)05035922
17.0018.00إثنین،أربعاءمشروع تخرج (٢)05035921
11.0012.30إثنین،أربعاءالبرمجة الشیئیة(١)06122132
14.0015.30أحد،ثالثاءالبرمجة الشیئیة(١)06122131
8.009.30إثنین،أربعاءالمحادثة باللغة االنجلیزیة (٢)02024082
12.3014.00إثنین،أربعاءاالسعافات االولیة والحوادث واالصابات09031111
14.0015.30أحد،ثالثاءأسس التربیة01015211
12.3014.00إثنین،أربعاءلغة البیسك المرئیة06121103
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسلغة البیسك المرئیة06121102
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسلغة البیسك المرئیة06121101
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالریاضیات االستدراكي03020991
9.3011.00إثنین،أربعاءاالمن السیاحي وادارة االزمات السیاحیة07022401
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالمتاحف والمواقع التراثیة في االردن07024311
17.0018.00إثنین،أربعاءمشروع تخرج في حقل السیاحة07024601
11.0012.30إثنین،أربعاءتحلیل انشائي (٢)05043122
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل انشائي (٢)05043121
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالمنظمات الدولیة والتشریعات السیاحیة07023101
11.0012.30إثنین،أربعاءاالثار االسالمیة في االردن07023301
14.0015.30أحد،ثالثاءعلم وظائف اعضاء االنسان09012151
8.0011.00سبتمناھج البحث في التربیة01016021
8.0011.00سبتالتحلیل اإلحصائي في البحوث التربویة01016011
14.0017.00سبتتوجھات حدیثة في المناھج01016132
14.0017.00إثنینتوجھات حدیثة في المناھج01016131
14.0017.00ثالثاءالنظریة في تطویراالختبارات01016321
8.009.30إثنین،أربعاءعلوم القرآن02131121
11.0012.30إثنین،أربعاءالتفسیر التحلیلي02133131
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسالتالوة والحفظ (٣)02133111
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالسیرة النبویة02132232
9.3011.00إثنین،أربعاءالسیرة النبویة02132231
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11.0012.30إثنین،أربعاءالكتب الستة02132241
14.0015.30أحد،ثالثاءالعقیدة االسالمیة (١)02132411
8.009.30إثنین،أربعاءالعقیدة االسالمیة (٢)02133411
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساصول الفقھ (١)02132311
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالوصایا والمواریث02134371
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمعامالت مالیة معاصرة02134391
14.0015.30أحد،ثالثاءمبادْى االقتصاد االسالمي02131341
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالدعوة  واالعالم02131511
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستفسیر آیات األحكام02134191
12.3014.00إثنین،أربعاءمدخل إلى العقیدة اإلسالمیة02131451
9.3011.00إثنین،أربعاءالتالوة والحفظ (١)02131111
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتالوة والحفظ (٢)02132111
12.3014.00إثنین،أربعاءالتالوة والحفظ (٢)02132112
12.3014.00إثنین،أربعاءفقھ المعامالت02132331
9.3011.00إثنین،أربعاءفقھ األحوال الشخصیة02132361
9.3011.00إثنین،أربعاءفقھ العقوبات02133331
12.3014.00إثنین،أربعاءھندسة اساسات (١)05044212
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة اساسات (١)05044211
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة مواصالت05044421
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالمواصفات والعقود وحساب الكمیات05044721
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسرسالة01016822
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسرسالة01016821
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسرسالـة01016831
14.0017.00ثالثاءمختبر االتصاالت الرقمیة05054261
9.3011.00إثنین،أربعاءھندسة االمواج الدقیقة05055211
8.009.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم طرق05044441
12.3014.00إثنین،أربعاءتصمیم طرق05044442
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسانشاء مباني (١)05042131
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنطق02022101
14.0017.00أربعاءمختبر االمواج الدقیقة والھوائیات05055221
12.3014.00إثنین،أربعاءشبكات االتصاالت والحواسیب05055331
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة مواصالت05043431
11.0012.30إثنین،أربعاءعلم الداللة والداللة الوظیفي02023201
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمساحة (٢)05045121
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسھندسة جسور05045471
11.0012.30إثنین،أربعاءدینامیكا05072122
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسدینامیكا05072121
8.0012.00إثنین،أربعاءاساسیات التدریب السریري09012111
8.0012.00إثنین،أربعاءتمریض الصحة النفسیة (عملي)09014582
8.0012.00أحد،ثالثاءتمریض الصحة النفسیة (عملي)09014581
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسعلم المواد05072511
11.0012.30إثنین،أربعاءمیكانیكا الموائع (١)05073211
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمیكانیكا الموائع (١)05073212
14.0017.00أحدمختبر میكانیكا الموائع05073221
14.0017.00ثالثاءمختبر دینامیكا حراریة05073431
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسانتقال الحرارة (١)05073441
11.0012.30إثنین،أربعاءمقاومة المواد (١)05073512
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمقاومة المواد (١)05073511
14.0017.00أربعاءمختبر مقاومة المواد05073522
14.0017.00أحدمختبر مقاومة المواد05073521
9.3011.00إثنین،أربعاءالتصمیم المیكانیكي (٢)05074321
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالتكییف(١)05074411
11.0012.30إثنین،أربعاءالقیاسات الھندسیة05074511
12.3014.00إثنین،أربعاءاالھتزازات المیكانیكیة05074611
12.3014.00إثنین،أربعاءمحركات احتراق داخلي05075411
17.0018.00إثنین،أربعاءالتدریب المیداني05075921
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع التخرج (١)05075931
17.0018.00ثالثاء،خمیسمشروع التخرج (١)05075932
17.0017.30إثنین،أربعاءمشروع التخرج (٢)05075942
17.0018.00إثنین،أربعاءمشروع التخرج (٢)05075941
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسموضوعات خاصة في الھندسة المیكانیكیة05075811
12.3014.00إثنین،أربعاءالدارات و االالت الكھربائیة05074811
9.3011.00إثنین،أربعاءاتصاالت تناظریة05053241
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10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسكھرومغناطیسیة (١)05053511
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسكھرومغناطیسیة(٢)05053531
11.0012.30إثنین،أربعاءالكترونیات (٢)05053611
14.0017.00إثنینمختبر االلكترونیات05053631
11.0012.30إثنین،أربعاءانظمة االتصاالت05055201
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمعالجة االشارات الرقمیة05054241
14.0015.00أحد،ثالثاءالتغذیة في الصحة والمرض09012121
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسعلم الوبائیات واالحصاء الحیوي09013201
14.0015.30أحد،ثالثاءتمریض المسنین وذوي االحتیاجات الخاصة والتأھیل09014121
15.3017.00إثنین،أربعاءاتجاھات وقضایا واخالقیات التمریض09012191
14.0015.30إثنین،أربعاءتمریض صحة مجتمع09013641
14.0017.00أربعاءنظریة المعادالت التفاضلیة(١)03026011
14.0017.00ثالثاءتحلیل عددي03026211
14.0017.00إثنینجبر مجرد (١)03026411
14.0017.00أحدنظریة االحتماالت03026311
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالسیاحة البیئیة في االردن واستدامتھا07023201
9.3011.00إثنین،أربعاءنظم المعلومات السیاحیة07023501
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساسالیب البحث العلمي ومشروع التخرج07124911
14.0017.00ثالثاءتصمیم التدریس01016211
14.0017.00ثالثاءالنظریة والبحث في التدریس01016222
11.0014.00سبتالنظریة والبحث في التدریس01016221
11.0014.00سبتعلم نفس تربوي /متقدم01016332
14.0017.00إثنینعلم نفس تربوي /متقدم01016331
14.0017.00إثنینالفكر التربوي /دراسة مقارنة01016411
14.0017.00أربعاءالفكر التربوي /دراسة مقارنة01016412
15.3018.30أحدمشروع التخرج في المناھج العامة وطرق تدریسھا01016721
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیساالمتحان الشامل01016731
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ المناخ02111031
9.3011.00إثنین،أربعاءانشاء مباني (٢)05043131
11.0012.30إثنین،أربعاءالجغرافیا الحیویة02112141
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالجغرافیا السیاسیة02112231
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمقدمة للدینامیكا الحراریة وانتقال الحرارة05073401
12.3014.00إثنین،أربعاءالدارات واالالت الكھربائیة05013301
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالمناخ التطبیقي02114421
11.0012.30إثنین،أربعاءالجیومورفولوجیا التطبیقیة02114441
10.0011.00أحدقوانین البیئة05025751
14.0017.00أحدمختبر االنظمة المضمنة05114321
11.0012.30إثنین،أربعاءالخوارزمیات وتراكیب البیانات05112411
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ الدولة العثمانیة02173051
9.3011.00إثنین،أربعاءاتصاالت تناظریة ورقمیة05113211
14.0017.00ثالثاءمختبر المعالجات الدقیقة ولغة االسمبلي05113301
11.0014.00سبتشبكات الحاسوب المتقدمة05116211
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالتسویق  السیاحي والضیافة04513411
9.3011.00إثنین،أربعاءمدخل الى دراسة التاریخ02171021
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ االردن عبر العصور02171031
14.0015.00أحدمنھجیة البحث العلمي05116011
15.3017.00أحد،ثالثاءالثقافة االسالمیة02131013
12.3014.00إثنین،أربعاءالثقافة االسالمیة02131012
12.3014.00إثنین،أربعاءالثقافة االسالمیة02131014
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالثقافة االسالمیة02131011
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساللغة االنجلیزیة للدراسات االسالمیة02023331
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادْى في القانون02054181
14.0015.30إثنین،أربعاءالمدخل الى الفقھ االسالمي02131311
11.0014.00أحدأمنیة الشبكات واألنظمة05116221
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالرسالة05116843
19.0020.00-الرسالة05116842
19.0020.00-الرسالة05116841
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالتخریج  ودراسة األسانید02134221
14.0015.00أحد،ثالثاءالتغذیة في الصحة والمرض09012071
12.0013.00أحداالداره في العلوم الصحیة09021011
8.009.30إثنین،أربعاءعلم االنسجة وتحضیر العینات المرضیة09022221
14.0017.00أربعاءرسم ھندسي05072312
14.0017.00أحدرسم ھندسي05072311
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8.009.00احد،ثالثاء،خمیساالسعافات االولیة والحوادث واالصابات09022391
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني مخبري(١)09024911
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني مخبري (٤)09024941
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساألدب العربي في األندلس والمغرب02013101
9.3011.00إثنین،أربعاءالمعاجم العربیة02013661
8.009.30إثنین،أربعاءحقوق االنسان في االسالم02131021
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسحقوق االنسان في االسالم02131022
8.009.30إثنین،أربعاءجغرافیا النقل02113411
13.0014.00أحدمدخل للھندسة05011001
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمناھج البحث في الجغرافیا02113531
8.009.30إثنین،أربعاءتحلیل الخرائط02112341
14.0017.00أربعاءمشاغل ھندسیة05072912
14.0017.00أحدمشاغل ھندسیة05072911
9.3011.00إثنین،أربعاءتحلیل الصور الجویة02113321
11.0012.30إثنین،أربعاءالجغرافیا البشریة02111021
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالتاریخ الساساني والبیزنطي02172011
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ الدولة العباسیة(132-334ھـ)02172061
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ المشرق األسالمي(ق ٥-١٠ھـ)02173011
11.0012.30إثنین،أربعاءتاریخ المغرب االسالمي(ق ٥-١٠ھـ)02173021
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ اوروبا في عصر النھضة02173041
11.0012.30إثنین،أربعاءاثار االردن02171061
12.3014.00إثنین،أربعاءالفرق االسالمیة02174071
11.0012.00إثنینمھارات اتصال05023002
11.0012.00أحدمھارات اتصال05023001
11.0012.30إثنین،أربعاءاقتصاد ھندسي05014542
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیساقتصاد ھندسي05014541
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساللغة االنجلیزیة(١)المرحلة االساسیة02021101
9.3011.00إثنین،أربعاءاللغة االنجلیزیة(٢)المرحلة المتوسطة02021121
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسقواعد اللغة االنجلیزیة االساسیة02021141
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنطق االنجلیزیة وتكلمھا02022501
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ العلوم  عند العرب والمسلمین02173101
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسریاضیات ھندسیة (١)05082021
9.3011.00إثنین،أربعاءریاضیات ھندسیة (٢)05082031
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسدارات كھربائیة (١)05082111
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسدارات كھربائیة (٢)05082121
14.0017.00أحدمختبر الدارات الكھربائیة05083111
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسأنظمة التحكم05083411
14.0017.00أربعاءمختبر انظمة التحكم05083421
13.0014.00أحد،ثالثاءاألجھزة والقیاسات05083431
14.0017.00إثنینمختبر األجھزة والقیاسات05083441
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالالت الكھربائیة (١)05083711
14.0017.00ثالثاءمختبر إتصاالت05084221
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالكترونیات القوى05084611
8.009.30إثنین،أربعاءآالت كھربائیة (٢)05084711
14.0017.00إثنینمختبر آالت كھربائیة05084721
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسأنظمة القوى الكھربائیة (١)05084811
11.0012.30إثنین،أربعاءانظمة القوى الكھربائیة (٢)05085811
14.0017.00أحدمختبر القوى الكھربائیة05085821
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني05085901
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج(١)05085913
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج(١)05085912
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج(١)05085911
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (٢)05085922
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (٢)05085921
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (٢)05085923
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسوقایة انظمة القوى05085831
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسانظمة النقل والتوزیع الكھربائیة05085841
12.3014.00إثنین،أربعاءموضوعات خاصة في ھندسة القوى والتحكم05085861
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساشارات وانظمة05052211
11.0012.30إثنین،أربعاءالكترونیات (١)05052611
9.3011.00إثنین،أربعاءفیزیاء اشعاع تشخیصي09031611
9.3011.00إثنین،أربعاءبیولوجیا االشعاع09032141
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ التشخیص االشعاعي09034431
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12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالرنین المغناطیسي (٢)09034351
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالتحكم االلي05074641
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالسیرة النبویة (لغیر طلبة دراسات اسالمیة)02132212
9.3011.00إثنین،أربعاءالسیرة النبویة (لغیر طلبة دراسات اسالمیة)02132211
17.0019.00جمیع األیامتدریب میداني05035001
15.0018.00أربعاءمناھج النقد األدبي الحدیث وقضایاه02016311
15.0018.00إثنینالقراءات القرآنیة وعالقتھا بالنحو02016121
9.3011.00إثنین،أربعاءتصمیم الدارات المنطقیة05112311
11.0012.30إثنین،أربعاءالمعالجات الدقیقة ولغة االسمبلي05112331
14.0017.00إثنینمختبر تصمیم الدارات المنطقیة05112341
14.0017.00ثالثاءمختبر االتصاالت التناظریة05054231
14.0017.00أحدمختبر الكترونیات االتصاالت05054631
8.0012.30إثنین،أربعاءتمریض صحة مجتمع سریري09013702
14.0015.30إثنین،أربعاءفسیولوجیا مرضیة09012101
14.0015.30أحد،ثالثاءتحلیل السلوك التطبیقي01132621
14.0015.30إثنین،أربعاءاضطرابات التوحد01133561
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساضطرابات ضعف االنتباه/النشاط الزائد01134331
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالفقھ والسیره واسالیب تدریسھما01012221
14.0015.30إثنین،أربعاءمبادئ علم النفس01011132
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ علم النفس01011131
11.0012.30إثنین،أربعاءالعقیدة والحدیث واسالیب تدریسھما01012231
9.3011.00إثنین،أربعاءجغرافیة الوطن العربي واسالیب تدریسھا01012331
11.0012.30إثنین،أربعاءالتاریخ العربي المعاصر واسالیب تدریسھ01012341
11.0012.00إثنین،أربعاءفیزیاء االشعاع/نظري09031641
14.0017.00أربعاءفیزیاء االشعاع/عملي09031652
14.0017.00إثنینفیزیاء االشعاع/عملي09031651
12.0013.00أحد،ثالثاءالتشریح الطبقي/نظري09032301
14.0017.00أحدالتشریح الطبقي(عملي)09032321
13.0014.00أحد،ثالثاءضبط جودة الصور االشعاعیة/نظري09033101
14.0017.00ثالثاءضبط جودة الصور االشعاعیة/عملي09033141
8.0011.00ثالثاءطرق التصویر االشعاعي(١) عملي09033231
13.0014.00أحد،ثالثاءطرق التصویر االشعاعي (٢)نظري09033291
8.0011.00خمیسطرق التصویر االشعاعي(٢)عملي09033301
12.3013.30إثنین،أربعاءالتصویر الطبقي(٢)نظري09034321
8.0011.00أربعاءالتصویر الطبقي(٢)عملي09034341
8.0011.00أحدتصویر االوعیة الدمویة /عملي09034451
14.0015.00إثنین،أربعاءعالج باالشعة/نظري09033581
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالكیمیاء واالنسان03061111
9.3011.00إثنین،أربعاءاالسعافات االولیة09011202
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساالسعافات االولیة09011201
11.0012.30إثنین،أربعاءمبادئ الصحة العامة09011602
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ الصحة العامة09011601
12.3014.00إثنین،أربعاءمعماریة الحاسوب05113331
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیستصمیم وتنظیم الحاسوب05113341
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسانظمة تشغیل الحاسوب05113351
8.009.30إثنین،أربعاءمعالجة الصورة والصوت05114201
12.3014.00إثنین،أربعاءشبكات الحاسوب05114221
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستوصیل الحاسب والطرفیات05114331
14.0017.00إثنینمختبر توصیل الحاسب والطرفیات05114341
14.0017.00أربعاءمختبر صیانة الحاسوب05114351
9.3011.00إثنین،أربعاءشبكات الحاسوب المتقدمة05115201
14.0017.00ثالثاءمختبر شبكات الحاسوب05115251
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني05115941
11.0012.30إثنین،أربعاءموضوعات خاصة في ھندسة الحاسوب05115351
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسقانون األحوال الشخصیة -زواج وطالق02132381
12.3014.00إثنین،أربعاءالقانون الدولي العام04081501
9.3011.00إثنین،أربعاءمبادئ علوم البیئة02111081
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ االحصاء02112501
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء المبلمرات(١)03063521
8.009.00احد،ثالثاء،خمیسبیولوجیا الفقاریات03042101
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساستاتیكا05041021
9.3011.00إثنین،أربعاءاستاتیكا05041022
11.0012.30إثنین،أربعاءالبیولوجیا الجزیئیة ووراثة خلویھ09021522
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10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالبیولوجیا الجزیئیة ووراثة خلویھ09021521
8.0011.00خمیسالكیمیاء الحیویة عملي09022442
12.3015.30إثنینالكیمیاء الحیویة عملي09022441
8.009.30إثنین،أربعاءطفیلیات طبیة09023411
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني مخبري (٢)09024921
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني مخبري (٣)09024931
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیستدریب میداني مخبري(٥)09024951
11.0012.30إثنین،أربعاءالكیمیاء السریریة (٢)09024432
8.009.30إثنین،أربعاءالكیمیاء السریریة (٢)09024431
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلم المناعة السریریة09021421
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساألحیاء الدقیقة السریریة09024421
12.0013.00ثالثاءاخالقیات طبیة09024611
12.0013.00خمیساخالقیات طبیة09024612
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل البول وسوائل الجسم09022451
11.0012.30إثنین،أربعاءتكنولوجیا االخصاب المساعد09024551
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسانشاء مباني05042151
12.3014.00إثنین،أربعاءإدارة التغییر واألزمات (باالنجلیزیة)04114611
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالریادة والمنشآت الصغیرة04112071
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالحاكمیة اإلداریة04113621
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسنظم قواعد البیانات04412151
12.3014.00إثنین،أربعاءأمن نظم المعلومات04414141
9.3011.00إثنین،أربعاءمقدمة في تكنولوجیا المعلومات04411311
04411321Python 9.3011.00إثنین،أربعاءلغة البرمجة
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسإدارة مشاریع نظم المعلومات اإلداریة04414451
14.0015.30أحد،ثالثاءوسائل التواصل اإلجتماعي في األعمال04412451
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسشبكات وتراسل بیانات األعمال04412541
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسبرمجة اإلنترنت واألعمال (١)04414361
14.0015.30إثنین،أربعاءتدقیق الحسابات (١)04133281
9.3011.00إثنین،أربعاءالكیمیاء الحیویة09022812
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالكیمیاء الحیویة09022811
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمحاسبة شركات اشخاص واموال04132121
13.0016.00أحدالكیمیاء الحیویة (عملي)09022823
8.0011.00خمیسالكیمیاء الحیویة (عملي)09022822
13.0016.00إثنینالكیمیاء الحیویة (عملي)09022821
8.009.30إثنین،أربعاءعلم االنسجة وتحضیر العینات المرضیة09022311
13.0016.00ثالثاءعلم االنسجة وتحضیر العینات المرضیة عملي09022322
12.3015.30أربعاءعلم االنسجة وتحضیر العینات المرضیة عملي09022321
9.3011.00إثنین،أربعاءعلم الدم (٢)09023731
12.3015.30أربعاءعلم الدم عملي (٢)09023741
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلم المناعة السریریة09024781
13.0016.00أحدعلم المناعة السریریة عملي09024791
8.009.30إثنین،أربعاءالطفیلیات الطبیة09023281
13.0016.00ثالثاءالطفیلیات الطبیة عملي09023291
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیساالحیاء الدقیقة السریریة09024261
12.3015.30إثنیناالحیاء الدقیقة السریریة عملي09024271
14.0015.30إثنین،أربعاءانواع وانماط السیاحة07211271
15.3018.30أربعاءانواع وانماط السیاحة07211272
9.3011.00إثنین،أربعاءالسیاحة الجغرافیة والعالمیة07211141
15.3017.00إثنین،أربعاءادارة السیاحة المستدامة07212151
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسالرسالة03026831
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسالرسالة03026832
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیستاریخ العرب الحدیث02173111
14.0017.00أربعاءتكنولوجیا الطاقة الشمسیة05076121
14.0017.00أحدتكنولوجیا طاقة الریاح05076131
14.0017.00ثالثاءادارة وتخطیط المشروع05016131
14.0017.00سبتاالنظمة الموزعة05116321
14.0017.00سبتانظمة تشغیل الحاسوب المتقدمة05116311
8.0011.00سبتمعماریة الحاسوب المتقدمة05116411
11.0014.00سبتشبكات الوسائط المتعددة05116241
15.3018.30أحدصناعة السیاحة والسفر07121251
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالكتابات القدیمة في االردن07024321
12.3015.30إثنینمختبر المطبخ المعاصر07122351
15.3017.00أحد،ثالثاءالمطبخ المعاصر07122341
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14.0015.30أحد،ثالثاءالمحاسبة الفندقیة07122301
8.009.30إثنین،أربعاءالتسویق الفندقي07121521
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ صیانة السیارات05071001
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالمصادر الطبیعیة في االردن05011101
12.3014.00إثنین،أربعاءاألمن واألمان اإلشعاعي09031001
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسأساسیات اإلدارة04111021
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساالتصاالت المتنقلة05055231
14.0015.30أحد،ثالثاءالنحو والصرف (لطلبة معلم صف)واسالیب تدریسھما01013551
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالتالوة واسالیب تدریسھا01014171
9.3011.00إثنین،أربعاءالكیمیاء واالحیاء(لطلبة معلم صف)واسالیب تدریسھما01012511
9.3011.00إثنین،أربعاءبنیة االعداد واسالیب تدریسھا01011401
19.3014.00جمیع األیامالتدریب المیداني01014931
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالفیزیاء وعلوم االرض(لطلبة معلم صف) واسالیب تدریسھم01012501
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساالجھزة والقیاسات05053401
14.0017.00إثنینمختبر االجھزة والقیاسات05053421
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني05085981
9.3011.00إثنین،أربعاءمھارات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121002
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي06121001
17.0018.00جمیع األیامالتدریب المیداني04114901
8.009.00إثنین،أربعاءطرق التصویر االشعاعي(١) نظري09033201
8.0011.00ثالثاءمبادئ الطب النووي/عملي09033281
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالتصویر الطبقي(١)09033321
12.0013.00أحد،ثالثاءالتصویر بالرنین المغناطیسي(٢)/نظري09034361
8.0011.00إثنینالتصویر بالرنین المغناطیسي(٢)/عملي09034371
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسموضوعات خاصة في ھندسة االتصالت05055291
14.0017.00أحدمختبر االتصاالت المتقدمة05055281
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسرسالة02016811
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسرسالة02016812
11.0012.30إثنین،أربعاءتشریعات تجاریة04082131
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسادارة سلسلة التورید04114151
14.0017.00أربعاءمختبر االلكترونیات الرقمیة05053651
8.009.00احد،ثالثاء،خمیساالخطار الطبیعیة02112481
12.3014.00إثنین،أربعاءاالستشعار عن بُعد02112311
11.0012.30إثنین،أربعاءنظم المعلومات الجغرافیة02113331
14.0015.30أحد،ثالثاءموضوع خاص في الجغرافیا البشریة/میداني02114281
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیساستخدام الحاسوب في الجغرافیا02112521
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستقویم نمو الطفل01021201
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیساالسرة وتربیة الطفل01021331
14.0015.30أحد،ثالثاءمشكالت طفل الروضة01021401
17.0018.00إثنینندوة09035501
9.3011.00إثنین،أربعاءعلم الدم (١)09023121
9.3011.00إثنین،أربعاءعلم الدم(٢)09023132
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسعلم الدم(٢)09023131
9.3011.00إثنین،أربعاءفسیولوجیا االنسان09022151
13.0016.00إثنینفسیولوجیا االنسان(عملي)09022162
13.0016.00أحدفسیولوجیا االنسان(عملي)09022161
9.3011.00إثنین،أربعاءقانون أصول المحاكمات المدنیة04083022
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسقانون أصول المحاكمات المدنیة04083021
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالمدخل إلى علم القانون04081011
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسالقانون المدني- مصادر اإللتزام04081022
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ القانون التجاري04081101
8.009.30إثنین،أربعاءمبادئ القانون التجاري04081102
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالقانون اإلداري (١)04081201
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالقانون المدني - أحكام  اإللتزام04082001
12.3014.00إثنین،أربعاءقانون العمل والضمان اإلجتماعي04082012
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسقانون العمل والضمان اإلجتماعي04082011
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالقانون المدني - العقود المسماة04083001
12.3014.00إثنین،أربعاءالقانون المدني - الحقوق العینیة األصلیة والتبعیة04083011
14.0015.30أحد،ثالثاءالقانون التجاري - األوراق التجاریة04082111
12.3014.00إثنین،أربعاءقانون العقوبات -الجرائم الواقعة على األموال04082311
9.3011.00إثنین،أربعاءنظم سیاسیة وقانون دستوري (٢)04082401
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالقانون اإلداري  (٢)04082201
14.0015.30إثنین،أربعاءالقانون التجاري - شركات وإفالس04082151
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9.3011.00إثنین،أربعاءقانون العقوبات - القسم العام04081301
14.0017.00أربعاءبیولوجیاالفقاریات(عملي)03042171
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستشریح نبات03042201
14.0017.00ثالثاءتشریح نبات(عملي)03042251
9.3011.00إثنین،أربعاءفسیولوجیا نبات03043251
14.0017.00أحدفسیولوجیا نبات(عملي)03043261
11.0012.30إثنین،أربعاءعلم الوراثة03043521
14.0017.00أربعاءعلم الوراثة(عملي)03043531
14.0017.00أحدانسجة وتحضیر مجھري(عملي)03043641
9.3011.00إثنین،أربعاءانسجة وتحضیر مجھري03043601
12.3014.00إثنین،أربعاءبیولوجیا جزئیة03044491
14.0017.00إثنینبیولوجیا جزئیة (عملي)03044501
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسفسیولوجیا حیوان03043161
14.0017.00ثالثاءفسیولوجیا حیوان(عملي)03043171
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیساحیاء دقیقة03043341
14.0017.00أربعاءاحیاء دقیقة(عملي)03043351
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء حیویة03043471
14.0017.00إثنینكیمیاء حیویة(عملي)03043481
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل حقیقي (١)03022161
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستحلیل حقیقي(٢)03023161
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمدخل الى الجغرافیا02111141
9.3011.00إثنین،أربعاءجغرافیا الخدمات02112111
17.0018.30أحد،ثالثاءأسالیب تدریس  عامة01015071
14.0015.30أحد،ثالثاءعلم النفس التربوي01015031
9.3011.00إثنین،أربعاءكیمیاء حیویة09021412
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسكیمیاء حیویة09021411
14.0017.00أحدانظمة االتصاالت الالسلكیة05116121
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني05115951
19.0020.00احد،ثالثاء،خمیسمشروع تخرج (٢)05115961
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسمناھج البحث في الدراسات االسالمیة02132421
15.3017.00أحد،ثالثاءتعلیم التفكیر01015061
13.0016.00إثنینوظائف جسم االنسان التطبیقیة09021192
13.0016.00أحدوظائف جسم االنسان التطبیقیة09021191
14.0017.00أحدتخطیط المناھج01016102
14.0017.00أحدتخطیط المناھج01016101
14.0017.00ثالثاءتحلیل المناھج وتقویمھا01016141
14.0017.00أحداالشراف التربوي الحدیث01016531
9.3011.00إثنین،أربعاءقضایا مھنیة واخالقیة في الحوسبة06142111
12.3014.00إثنین،أربعاءمواصفات البرمجیات وتصمیمھا06143222
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمواصفات البرمجیات وتصمیمھا06143221
14.0015.30إثنین،أربعاءلغة برمجة (١)06121122
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسلغة برمجة (١)06121121
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسرسالة05076831
18.0019.00إثنین،أربعاءرسالة05076822
18.0019.00ثالثاء،خمیسرسالة05076821
15.0018.00إثنینادارة مالیة (المتقدمة)04336011
12.0015.00إثنینمحاسبة مالیة(المتقدمة)04136011
9.0012.00أربعاءمحاسبة اداریة (المتقدمة)04136231
12.0015.00أربعاءادارة مصرفیة(المتقدمة)04336101
12.3014.00إثنین،أربعاءمنھجیة البحث العلمي09014811
15.3018.30إثنینمنھجیة البحث العلمي في السیاحة07226002
15.0018.00ثالثاءمنھجیة البحث العلمي في السیاحة07226001
12.0015.00سبتاإلدارة المالیة في السیاحة07226021
10.0013.00سبتإدارة الموارد البشریة في السیاحة07226031
15.0018.00أحدالتشریعات السیاحیة واخالقیات السیاحة07226041
9.3011.00إثنین،أربعاءلغة برمجة (٢)06121162
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسلغة برمجة (٢)06121161
9.0012.00سبتإدارة الفعالیات السیاحیة07226121
15.0018.00أربعاءالسیاحة البیئیة07226171
13.0016.00سبتإدارة االزمات السیاحیة07226081
15.3018.30إثنینإدارة االزمات السیاحیة07226082
9.0012.00سبتإدارة التسویق (المتقدمة)04516012
15.0018.00أربعاءإدارة التسویق (المتقدمة)04516011
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15.3018.30أحدإدارة العملیات اإلنتاجیة (المتقدمة)04116511
15.0018.00إثنیناإلدارة االستراتیجیة (المتقدمة)04116211
12.0015.00سبتإدارة الموارد البشریة (المتقدمة)04116032
14.0017.00ثالثاءإدارة الموارد البشریة (المتقدمة)04116031
15.0018.00سبتمنھجیة البحث العلمي (المتقدمة)04116112
14.0017.00أحدمنھجیة البحث العلمي (المتقدمة)04116111
14.0015.30أحد،ثالثاءمبادئ الحكومة اإللكترونیة06131002
14.0015.30إثنین،أربعاءمبادئ الحكومة اإللكترونیة06131003
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسمبادئ الحكومة اإللكترونیة06131001
11.0012.30إثنین،أربعاءالعلوم العسكریة01001022
9.3011.00إثنین،أربعاءالعلوم العسكریة01001021
14.0017.00إثنینانظمة الطاقة المتجددة05076251
14.0017.00أربعاءالطاقة الشمسیة05076261
14.0017.00أحدطاقة الریاح05076271
14.0017.00ثالثاءمنھجیة البحث العلمي05076301
8.009.30إثنین،أربعاءمفاھیم لغویة باللغة االنجلیزیة لمعلم صف01012551
14.0017.00إثنیناإلرشاد الزواجي01146221
14.0017.00سبتنظریات اإلرشاد وأسالیبھ01146111
14.0017.00سبتاإلرشاد األسري01146212
14.0017.00ثالثاءفنیات اإلرشاد األسري وأسالیبھ.01146231
11.0014.00سبتواجبات األسرة وحقوقھا01146241
15.3018.30ثالثاءإدارة المواقع التراثیة07226051
14.0017.00إثنینمختبر االھتزازات المیكانیكیة والتحكم05074621
17.0018.00احد،ثالثاء،خمیسالرسالة05116832
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسالرسالة05116831
19.0020.00-التدریب المیداني09034712
19.0020.00-التدریب المیداني09034711
14.0015.00إثنینمنھجیة بحث علمي للمھندسین05034001
15.0018.00ثالثاءدراسات في األدب العربي القدیم02016221
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمھارات االتصال السیاحي وفن االتیكیت07021111
15.3017.00إثنین،أربعاءالسیاحة المستدامة07022011
11.0012.30إثنین،أربعاءنظریة الرسومات03024451
12.3014.00إثنین،أربعاءالفقھ وأسالیب تدریسھ01011262
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسالفقھ وأسالیب تدریسھ01011261
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتقییم الصحي09012132
11.0012.30إثنین،أربعاءالتقییم الصحي09012131
14.0018.00إثنین،أربعاءالتقییم الصحي العملي09012142
14.0018.00أحد،ثالثاءالتقییم الصحي العملي09012141
8.009.30إثنین،أربعاءفیزیاء جسم االنسان09031662
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسفیزیاء جسم االنسان09031661
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسمصطلحات طبیة09021082
9.0010.00احد،ثالثاء،خمیسمصطلحات طبیة09021081
10.0011.00أحداخالقیات في التصویر االشعاعي09034611
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسالتأمین التكافلي04712561
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیسإدارة صنادیق منافع وتعویضات الموظفین04712321
17.0018.00جمیع األیامالتدریب المیداني04714811
18.0019.00احد،ثالثاء،خمیسالتدریب المیداني04124801
13.0014.00احد،ثالثاء،خمیسالریاضیات المالیة04332511
11.0012.00احد،ثالثاء،خمیستمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة04332331
9.3011.00إثنین،أربعاءإدارة المصارف04333131
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسإدارة المحافظ اإلستثماریة04333141
9.3011.00إثنین،أربعاءالتمویل واألستثمار العقاري04332521
12.0013.00احد،ثالثاء،خمیسعلم األجنة09022191
14.0015.30أحد،ثالثاءالسیرة والحدیث وأسالیب  تدریسھما01011281
10.0011.00احد،ثالثاء،خمیسالتالوة والتجوید وأسالیب تدریسھما01012241
11.0012.30إثنین،أربعاءالعقیدة وأسالیب تدریسھا01012251
14.0015.30إثنین،أربعاءنمو المفاھیم العلمیة والریاضیة عند االطفال01023291
15.3017.00إثنین،أربعاءتنشئة الطفل ورعایتھ01021351
11.0012.30إثنین،أربعاءالوالدیة االب واالم والطفل01023421
15.0018.00أربعاءادارة الجودة الشاملة (المتقدمة)04116521
12.3015.30أربعاءبیولوجیا جزیئیة ووراثة خلویة عملي09021533
12.3015.30إثنینبیولوجیا جزیئیة ووراثة خلویة عملي09021532
13.0016.00أحدبیولوجیا جزیئیة ووراثة خلویة عملي09021531
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